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Sammanfattning 
 
Laborationen i skolan har länge haft en betydelsefull roll i undervisningen av de naturvetenskapliga 
ämnena. Det har visat sig i olika forskningsstudier att lärare har olika mål när de planerar och 
genomför laborationer i undervisningen men som överlag är ganska inbördes samstämmiga. Då 
naturkunskap har en annan karaktär än kemi, biologi och fysik så kanske resonemanget om 
laborationer och målet med dem har en annan innebörd i naturkunskap.  

Det här arbetet är inriktat på att ta reda på vilka mål som lärarna har med laborationer i naturkunskap 
samt vilka utmaningar som påverkar lärarna när de ska genomföra laborationer i ämnet och om de 
anser det motiverat att ha fler laborationer i ämnet.  

Undersökningen är gjord med en intervjustudie av några naturkunskapslärare på gymnasiet.  

Resultaten visar att det både finns likheter och skillnader när det gäller lärares mål med laborationer. 
Både sinsemellan, men också om man jämför med tidigare forskning för naturvetenskapliga ämnen. 
Det har också visat sig att gymnasielärare inte har en enhetlig definition när det kommer till vad en 
laboration är.  Elevgrupp och problem med att hitta bra laborationer som passar naturkunskapens 
samhälls-innehåll är några av de utmaningar som lärarna har för att nå målen. 

Nyckelord:  Naturvetenskap, experiment, undervisning, praktiskt arbete 
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1. Inledning 

Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne som har sin grund i de övriga naturvetenskapliga ämnena 
samt samhällsvetenskap. Ämnet är gymnasiegemensamt d.vs. läses av alla program förutom de 
naturvetenskapliga och tekniska programmen. På grund av att det läses av en hög andel av de elever 
som går gymnasiet samt att det i kursplanen lyfter fram frågor om energi, hälsa och hållbar utveckling 
så kan man anta att ämnet har en betydande roll i samhället. Genom undervisning i naturkunskap ska 
eleverna förberedas att själva kunna ta ställning i olika frågor med samhällsanknytning där kunskaper 
inom naturvetenskap har betydelse (skolverket, 2011a).  
 
För att förvärva kunskaper i naturvetenskap står det bland annat i läroplanen att eleverna ska ges 
möjlighet, att i någon mån använda naturvetenskapliga arbetsmetoder. I det centrala innehållet för 
kursen kan man läsa att den ska behandla följande: 

” Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och 
experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det natur- vetenskapliga utforskandet”. 
(Skolverket, 2011b s. 127).  

Man kan också läsa i kunskapskraven för naturkunskap att:  

”Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt 
för den” (Skolverket, 2011b s.128). 

Naturvetenskapliga arbetsmetoder innefattar ju flera olika begrepp, t.ex formulera och söka svar på 
frågor, bearbeta och tolka resultat och planera och utföra experiment. Det som ligger mig varmast om 
hjärtat när jag tänker på en naturvetenskaplig arbetsmetod och som förmodligen har att gör med min 
tidigare bakgrund som molekylärbiolog, är ju laborationen.  
 
Den forskning som jag har hittat angående laborativa moment i undervisningen gäller främst de 
naturvetenskapliga ämnena, där traditionen med praktiska laborationer har förekommit under lång 
tid (Hofstein & Lunetta, 1982). Det finns inte så mycket specificerat om vilken roll laborationen har i 
ämnet naturkunskap. Eftersom ämnet har en tvärvetenskaplig karaktär, där naturvetenskap möter 
samhällsvetenskap så kanske det finns andra mål hos lärarna när det kommer till laborativa moment. 
Det skulle underlätta både för mig själv, som blivande naturkunskapslärare, men även för 
lärarkollegiet generellt inför framtida planeringar i ämnet, om man förstår hur lärare resonerar när det 
kommer till praktiska laborationer i naturkunskap. Har man samma mål med laborationer i det här 
ämnet som forskning har visat finns för biologi, kemi och fysik?  Jag har också genom egna 
observationer upptäckt att möjligheten att utföra praktiska laborationer i naturkunskap inte alltid är 
så enkelt. Det kan tillexempel handla om vilka undervisningssalar man har att tillgå, vilken elevgrupp 
man undervisar, men också vilken tid man har till förfogande. Det är även viktigt för forskningen att få 
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ta del om vilka mål lärare har med laborationer i naturkunskap. Det skulle kunna öppna upp för en 
annan bild av användandet av laborationer i undervisningen än vad man kanske redan känner till. 

Syftet med den här studien är att få en utökad kunskap om hur naturkunskapslärare resonerar kring 
användandet av laborationer i naturkunskap på gymnasiet.  

 
Frågeställningar: 
 

1. Vad innebär begreppet laboration för gymnasielärare? 
2. Vad är lärarnas mål med laborativt arbete i naturkunskap?   
3. Vilka utmaningar upplever lärare att det finns med laborativt arbete i naturkunskap? 
4. Vad skulle motiverar lärarna till att ha mer laborativa moment i naturkunskap? 

 
 

2. Bakgrund 

2.1 Laborationens roll i undervisningen 

Hofstein et al. (1982) beskriver att praktiska laborationer har spelat en central roll i undervisningen av 
de naturvetenskapliga ämnena; kemi, biologi och fysik i årtionden. Att sättet att undervisa 
laboratoriska moment har förändrats genom åren och att det från 1800-talet till slutet av 50-talet, 
rådde en auktoritär era, där laborationerna var hårt styrda till att enbart belysa och verifiera de fakta 
som läraren tagit upp, utan hänsyn till mottaglighet hos eleven. 

Vidare skriver Hofstein et al. (1982) att vändningen kom under 1960-talet. Då blev laborationen 
kärnan i lärandeprocessen, den skulle bli ett sätt för eleverna att engagera sig i utforskande aktiviteter. 
Trots att den progressivistiska undervisningen var på frammarsch så började man ändå under 70,- och 
80-talet ifrågasätta laborationens roll. Var den verkligen så effektiv. En förändring blev att man skulle 
särskilja målen för en laboration från de övergripande kursmålen, något som inte varit tydligt förut. 
Under 80-talet vände också den pedagogiska synen. Från att ha varit mer centrerad kring Piagets 
modeller till en mer konstruktivistisk syn på inlärning. Nu skulle man istället försöka fånga elevernas 
intresse för vetenskapen utifrån elevernas kunskapsnivåer, genom att använda frågande 
undersökningar.   

Forskning har visat att lärare ser många fördelar med inlärning av ämnet genom laboratoriska 

moment. Bland annat för att eleverna får chans till att utveckla förståelse för teoretiska begrepp, samt 
att det behövs för att skapa en dragning till det vetenskapliga fältet (Dimenäs, 2001; Hult, 2000; 
Hofstein & Lunetta, 2003; Abrahams, 2009 & Högström, 2009). I skolverkets läroplan för gymnasiet 
framhåller man betydelsen av att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande och att eleverna ska lära sig 
att ställa hypoteser och kunna dra slutsatser vilket ger skäl för laborationens betydelsefulla roll i 
undervisningen (Skolverket, 2011b). Studier har också visat att elever föredrar praktiskt arbete framför 
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andra sätt att lära ut de naturvetenskapliga ämnena och att de blev mer intresserade när de fick arbeta 
undersökande och sedan diskutera och utvärdera sina resultat (Hofstein et al. 2003; Helldén, Lindahl 
& Redfors, 2005). Andra viktiga aspekter som laborationen anses vara bidragande till, är utvecklandet 
av sociala förmågor. Då eleverna ofta arbetar parvis eller i mindre grupper med att undersöka 
vetenskapliga fenomen så tränar de både kognitiva funktioner och sociala samspel (Hofstein et al. 
2003). Sjöberg (2010) beskriver också att de många moment som ingår i laborativt arbete, bland annat 
att hantera utrustning, läsa av skalor, tolka och sammanställa data i grafer och tabeller även kan vara 
användbart inom framtida yrken och i vardagslivet, inte bara för att lära sig ämnet.   

Det finns också forskning som visar att laborationer inte alltid är den mest lämpliga 
undervisningsmetoden. Dels på grund av att vissa fenomen kan vara svåra att iaktta och att eleverna 
inte alltid förstår meningen med att man ska göra en laboration, eftersom de inte kan se något 
samband med den och deras vardagsliv. Experiment kan ibland utgöra ett hinder för inlärning 
eftersom det måste ske genom strikta procedurer vilket kan få en negativ effekt om eleverna inte ser 
det som någon form av illustration (Dimenäs, 2001; Helldén et al. 2005). Gunnarsson, (2008) 
refererar också till flera kritiska studier och nämner bland annat att man inte kan förvänta sig att 
elever ska lära sig naturvetenskap genom att tro att man härmar forskning genom laborativa moment. 
Forskare har andra förutsättningar där det föreligger mycket mer teorier bakom de slutsatser som görs 
än vad man i skolan kan förmedla. Vidare skriver hon att man har funnit att laborationer inte har så 
stor inverkan på vad elever lär sig om naturvetenskap utan att det bara förutsätts att lärarens syfte 
med laborationen är detsamma som eleverna lär sig.  Allt som oftast följer eleverna bara de 
instruktioner som givits dem utan att tänka på syftet och hur laborationen ska knyta an till det de lärt 
sig. Ibland kan även hantering av utrustning ge upphov till störningar som distraherar lärandet. Då 
kan det vara bättre att använda andra arbetsmetoder t.ex. att låta eleverna få jobba med 
problemlösning eller datorsimulering istället (Helldén et al. 2005; Gunnarsson, 2008).  

Hult, (2000) skriver att bra undervisning inte bara behöver bygga på observationer, vilket gör att man 
måste se upp så att man inte tror att bara för att eleverna genomför experiment så skapas en 
motivation, så behöver de inte alltid vara utan kan ibland få motsatt effekt.  

Det är viktigt att man som lärare tänker på att eleverna är ordentligt förberedda innan de ska göra 
laborationen och att anpassa undervisningen efter den målgrupp av elever man har. Det är också bra 
om man försöker belysa vardagsupplevelser som eleverna kan koppla till egna tankar och åsikter samt 
att hänsyn tas till elevernas bakgrundskunskaper, då inte alla har samma förutsättningar att förstå 
naturvetenskapliga begrepp. Undervisningen får inte heller bli för varierande då det kan leda till att 
eleverna får för mycket intryck och på grund av det inte kan sortera innehållet vilket skulle skapa en 
negativ effekt på inlärningen. (Hult, 2000; Dimenäs, 2001; Gunnarsson, 2008; Högström, 2009).  

Sammanfattningsvis så tyder forskningen på att det både finns positiva och negativa aspekter när det 
kommer till laborationer. När forskarna har frågat lärare, så anser de att bland annat inlärningen ökar 
genom laborativa moment. När forskningen har fokuserat på eleverna och vad de har lärt sig eller tror 
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att de lärt sig genom laboration, så är det inte alltid det läraren avsett, vilket i det fallet inte bidrar till 
en ökad inlärning så som läraren tänkt. 

2.2 Hur definieras en laboration? 

Högström, (2009) skriver att laborationen från början var kopplad till en specifik plats, 
laborationslokalen. Där genomfördes oftast receptliknande laborationer och förevisningar på 
traditionellt sätt. Under senare år så har man uttryckt att laborationer kan innehålla en större 
variation av arbetssätt som inte behöver vara styrda av att det finns en specifikt utrustad sal 
(Högström, 2009).  

Hult, (2000) menar att det inom högre utbildning ofta förekommer begrepp som; praktiskt arbete, 
laboration och experiment som en slags gemensam beskrivning utan att man reflekterar särskilt 
mycket över ordens innebörd. Han definierar praktiskt arbete som all former där elever arbetar aktivt 
med naturvetenskap. Experiment  till skillnad från en laboration är när man aktivt får möjlighet att 
dels bekräfta men även testa ett teoretiskt tänkande, en hypotes. Då resultatet inte är förutbestämt så 
ligger fokus på genomförandet vilket anses vara motivationshöjande (Hult, 2000). Det finns också 
flera olika syften med en laboration. Eleverna ska dels tränas i att använda ett vetenskapligt arbetssätt 
genom att praktiskt utföra något men också få testa en teori. Laborationen kan också används i syfte 
att man vill visa något. En laboration kan även vara databaserad, så kallad torr labb. Vidare menar han 
att både laboration och experiment ingår i det som man kallar praktiskt arbete (Hult, 2000). Sjöberg, 
(2010) har definierat praktiskt arbete som att elever antingen enskilt eller i små grupper, använder sig 
av utrustning när man observerar material och verkliga objekt. 

Hult, (2000) skriver att när det kommer till aktiviteter i undervisningen så är det den enskilde lärarens 
syfte med aktiviteten som har störst inverkan och att alla aktiviteter används i syfte att lära eller träna 
vetenskapliga metoder.   

           

Figur 1. Relationen mellan undervisningsmetod, praktiskt arbete, Laborationer och experiment 
modifierad från Hult, (2000).  
 
För att förenkla för lärarna, då de inte hade hunnit förbereda sig inför intervjun med att gå igenom 
samtliga laborationer som de genomför har jag i den här undrsökningen valt att beskriva laboration 
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mer enligt Sjöbergs, (2010) förklaring, att det innefattar någon form av specifik utrustning, kemikalier, 
labbrockar eller dylikt.  

2.3 Lärares olika mål med laborativa moment 

Högström, (2009) skriver att det ofta är flera olika faktorer som spelar in när det kommer till att ha 
laborativa moment i undervisningen, bland annat; lärarens tidigare upplevelser av laborativt arbete i 
skolan, tidigare erfarenheter av laborativt arbete inom arbetslivet/akademin, deras syn på lärande, 
vilken tid man har till förfogande, utrustning att tillgå och samarbete mellan kollegor.  

Enligt Sjöberg, (2010) så kan en laboration ha flera mål och att man som lärare måste bestämma sig 
för om den laboration man valt att genomföra är lämplig för att uppnå de mål man satt upp. Några av 
de viktigaste målen som Sjöberg, (2010) tar upp är: 
 

1. Härleda lagar och samband 
2. Bekräfta lagar och teorier 
3. Tillämpa teorin i praktiken 
4. Lära sig använda utrustning 
5. Skapa motivation och social utveckling 

I en studie av lärare i grundskolan årskurs 7–9 visar Högström et al. (2006) att det finns några 
generella mål med användandet av laborationer i undervisningen. Det som togs upp som generella mål 
var: 

”Att utveckla elevers förståelse för begrepp och fenomen, Att tänka och reflektera kring det 
laborativa arbetet, Att anknyta till vardag och verklighet, Att utveckla praktiska och manipulativa 
färdigheter samt Att intressera och roa”. (s. 58).  

Andra mål som kan förekomma är att man som lärare vill förmedla sitt eget intresse och nyfikenhet 
om naturvetenskapliga undersökningar eller skapa tillfällen som eleverna ska minnas under en lång 
tid (Högström et al. 2006).  

Det finns olika sätt som lärarna beskriver sina mål, beroende på om de talar om enskilda lektioner, en 
specifik laboration eller bara rent övergripande om naturvetenskapliga undersökningar (Högström, 
2009). Vidare menar Högström, (2009) att den främsta anledningen att man använder 
naturvetenskapliga undersökningar är att skapa intresse och nyfikenhet och för att få eleverna mer 
intresserade av teorin bakom fenomenet.  

I sin forskning från 2000, sammanfattar Hult sju mål med laborationer. Dessa är: 
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1. Tillämpningen av teorin. En laboration kan förtydliga teorin och eleverna får en annan känsla 
för det som läraren har tagit upp. Här måste man som lärare både arbetar med för, - och 
efterarbete på ett noggrant sätt så att man får en helhet. Inte bara en rolig aktivitet. 

2. Utveckla analytisk och kritisk förmåga. Laborationen är ett stöd för att kunna formulera mål 
och lära sig tänka kritiskt. 

3. Meningsfullt lärande. Laborationen bidrar till att man lär sig på ett annat plan genom att själv 
få vara fysiskt aktiv. 

4. Vetenskaplig arbetsmetod. Laboration kan användas för att skapa en känsla för processer och 
därmed öka förståelsen om hur vetenskapligt arbete går till. 

5. Olika arbetsmetoder. Genom eget arbete få tillfälle att träna olika tekniker som används i 
vetenskapligt arbete. 

6. Motivera högre studier inom naturvetenskap.  
7. Få en utvecklad social, - och kommunikativ förmåga. Genom laboration i små grupper eller 

parvis tränas den kommunikativa och sociala kompetensen.  

De mål som beskrivits av Hult, 2000 har en samstämmighet med vad en tidigare forskningsstudie som 
utfördes i sex EU länder visade. Där framkom det fem tydliga mål som lärarna tyckte var viktigast med 
laborationer (Welzel refererad i Högström, 2009 s. 20). Dessa mål var:  

1. Koppla samman teori och praktik 
2. Att utveckla ett naturvetenskapligt tänkande 
3. Lära sig experimentella färdigheter 
4. Att få social kompetens, personlig utveckling och ge motivation.  
5. Få information om elevers kunskaper 

Sammanfattningsvis kan målen med laborationer som har beskrivits i bakgrundslitteraturen (Sjöberg, 
2010; Högström, 2006; Hult, 2000 och Welzel, 1998) kategoriseras till sju mål som presenteras i 
analysmetoden (se tabell 2). 

 
3. Metod 

3.1 Kvalitativ Intervju 
 
Då mitt syfte med den här undersökningen är att få mer kunskap om hur naturkunskapslärare 
resonerar kring användandet av laborationer i sin undervisning, så har jag valt att använda mig av en 
kvalitativ intervju. Den typ av intervju som jag har genomfört faller under kategorin semi-
strukturerad, vilket innebär att man ställer öppna frågor t.ex. - kan du beskriva vilka mål du vill 
uppnå med laborationer i naturkunskap? Det är också möjligt att ställa följdfrågor t.ex. - är det något 
av dessa mål som du tycker är viktigare än nåt annat? Detta gör att intervjun blir mer 
samtalsliknande och genom diskussioner kan man förtydliga vad den intervjuade menar. Det är också 
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möjligt att ta upp samma fråga med varierande utformning för att få ett mer uttömmande svar (Kvale 
& Brinkman, 2009)  
 
Eftersom intervjusituationen är en social interaktion så är det viktigt att den som blir intervjuad 
känner sig väl till mods och att man kan skapa ett förtroende (David & Sutton, 2016). Genom mina 
egna erfarenheter och kunskaper om det laborativa arbetets innehåll så är det möjligt att föra 
diskussioner om detta på en mer jämlik nivå.  

3.2 Urval 
 

I en kvalitativ forskningsintervju är ofta deltagarantalet inte så numerärt stort eftersom man vill få 

fram en omfattande datamängd från varje intervju (Kvale et. al. 2009) I det här fallet så har även tid 

till förfogande varit en avgränsande faktor och respondenterna har därför inte valts ut slumpmässigt, 

utan efter något som kallas convenience sampling. En urvalsmetod som Gunnarsson, (2008) använt i 

sin avhandling och inspirerats av Cohen & Manion, (1995).  

De fem lärare som intervjuades undervisar alla i naturkunskap på samma gymnasieskola i olika 
klasser, en lärare undervisar även på vuxenutbildningen. De har alla arbetat inom läraryrket under 
olika lång tid vilket gör att det är en stor spridning på deras yrkeserfarenhet och på så sätt kan man få 
en bredd på intervjusvaren trots att man inte har så många respondenter (tabell 1). Alla respondenter 
kontaktades personligen och via mail. 

Tabell 1. Sammanställning av frågorna 1–3 (bilaga 1) för de lärare som ingått i studien, samt den 
totala tid som intervjuerna pågått med var och en av respondenterna.  

Ek2 = Ekonomi, årksurs 2, Sam1= Samhällsvetenskap, årskurs 1, BF2 resp. 3 = Barn och fritid, årskurs 2 resp. 3, Vux= 
Vuxenutbildningen, El2 = Elektriker, årskurs 2, VVS2 = Värme vatten och sanitet, årskurs 2, GL2 = Gymnasieprogram lärling, 
årskurs 2. 
 

3.3 Datainsamling och forskningsetik 
 
Alla respondenter erhöll ett mail där jag specificerade studiens syfte samt vilka rättigheter de som 
deltagare har. Jag valde att inte bifoga de frågor som jag tänkte ställa eftersom jag inte ville att lärarna 
skulle hinna tänka ut svar i förväg, kunna prata ihop sig eller på annat sätt förbereda sig, då det skulle 
påverka reliabiliteten i studien. Innan intervjuerna, gjorde jag som det uppmanas av David et al. 

Lärare Erfarenhet Kurser i naturkunskap klasser Intervjutid 

L1 2,5 år Nk1b Ek2 32 min 

L2 10 år Nk1b Sam1, Ek2 39 min 

L3 14 år Nk1b, Nk2, Nk1a1, Nk1a2 BF2, BF3, Sam1, Vux 34 min 

L4 7 år Nk1a1, Nk1a2 El2, VVS2 37 min 

L5 22år Nk1b, Nk1a1 Sam1, GL2 41 min 
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(2016), en pilotintervju, för att på så sätt få svar på hur intervjufrågorna uppfattades. Vissa frågor 
ändrades i samråd med pilotrespondenten för att de skulle bli mer tydliga och passa in bättre. 
 
Alla intervjuer spelades in och genomfördes enskilt. Lärarna informerades att de skulle vara anonyma 
och att det endast var jag som skulle analysera och lyssna igenom deras svar. De fick själva bestämma 
dag och tid, för att det skulle bli så bekvämt och enkelt som möjligt för dem att medverka. Jag har 
utgått från att de lärare som jag intervjuat har svarat sanningsenligt på de frågor jag ställt, men man 
kan inte med säkerhet säga att de resultat som jag har beskrivit inte har blivit överdrivna eller att 
något har undanhållits.  

Transkriptionen av de inspelade intervjuerna har jag gjort på egen hand för att som Stensmo, (2002) 
påpekar, kunna påbörja tolkningsarbetet omgående samt att studien var ett enskilt arbete. Då 
undersökningen genomfördes konfidentiellt så benäms respondenterna med L1- L5. L står för lärare. I 
analysen har jag skalat bort ovidkommanden och endast skrivit ner det som har direkt värde för mina 
forskningsfrågor och de renskirvna intervjuerna är samanställda fråga för fråga.  

3.4 Analysmetod 
 
Efter den inledande frågan om ”vad lärarna anser att ett laborativt arbete innebär” så presenterades de 
olika begreppen som tagits upp i tidigare forskning (Sjöberg, 2010, Hult, 2000). För att underlätta den 
fortsatta intervjun förklarade jag att lärarna skulle använda begreppet laboration på de moment som 
kräver någon form av specifik utrustning, så som: mikroskop, labbrockar, kemikalier, brännare etc.  
 
När det kommer till analysen av de mål som lärarna beskrev med laborationer i naturkunskap valde 
jag att dela in svaren i olika teman enligt en modell som jag inspirerats av från Stensmo, (2002) och 
som har använts i en liknande studie av Högström et al. (2006). De teman som jag använt har dels 
baserats på den sammanställning som gjordes i min litteraturgenomgång (se tabell 2), samt vad som 
framkommit utifrån de svar som lärarna givit under intervjun.  
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Tabell 2. Sammanfattning av laborationers mål. 

Laborationens mål enligt tidigare studier Exempel på uttalande under 
intervjun 

Mål: Koppla samman teori och praktik 

Målet innefattar, att lära sig teorin från praktiken, att härleda och bekräfta 
lagar och teorier. 

” Förstå teorin bättre” 
” knyta ihop teorin” 
” de ska höra ihop med det vi 
pratat om” 

Mål: Utveckla naturvetenskapligt tänkande 

Målet innefattar, formulera hypoteser, kunna tänka ut, vad kan det bli av 
det här? 

Inget exempel funnet 

Mål: Lära sig experimentella färdigheter 

Målet innefattar att kunna använda utrustning, utveckla experimentella 
färdigheter, träna olika tekniker och lära sig arbetssätt. 

Inget exempel funnet 

Mål: Öka motivationen 

Målet innefattar motivera eleverna till meningsfullt lärande.  

    ” ett sätt att motivera” 
” varierande undervisning” 
” omväxlande pedagogik” 

Mål: Anknyta till vardag och verklighet 

Målet innefattar tillämpningar i vardagen. 

” anknytning till 
samhällsproblem” 
” ett samhällsperspektiv” 

Mål: Personlig utveckling, social kompetens 

Målet innefattar social kompetens och personlig utveckling, 
kommunikation och sociala färdigheter. 

Inget exempel funnet 

Mål: Få information om elevers kunskaper 

Målet innefattar att undersöka elevers kunskaper 

Inget exempel funnet 

 
De mål som inte stämde överens med tidigare forskning, framkom genom att jag lyssnade igenom 
mina intervjuer flera gånger och läste mina transkriberingar noggrant. Jag antecknade ord och uttryck 
som ofta förekom flera gånger och som kunde kopplas till vad lärarna menade med mål. På samma 
sätt fick jag fram de teman som använts för den fjärde forskningsfrågan. Ur varje tema har jag tagit 
med två citat för att på så sätt förtydliga resultaten och bekräfta temat. 
 
De faktorer som påverkar lärares val av laborationer eller antalet laborationer man har i sin 
undervisning delades också in i teman utifrån Högström et al. (2010). I den studien har han undersökt 
svårigheter med laborativt arbete på högstadiet. De teman som var framträdande i hans resultat var; 
hanterandet av omgivande faktorer (material, utrustning, gruppstorlek och lokaler) samt att ha 
tillräckligt med tid för att laborera. Jag har valt att använda samma teman men utifrån flertalet 
genomläsningar av intervjuerna framkom även ytterligare två teman som inte fanns med i Högström, 
(2010), nämligen, typ av elevgrupp och att hitta lämpliga laborationer.  
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En sammanställning av resultaten utifrån lärarnas svar och de teman jag använt finns i tabell 3.  
 

4. Resultat 

Den inledande forskningsfrågan presenteras som en sammanfattning av transkriberingarna och med 
tre citat för att förtydliga variationen i svaren. Resultaten för forskningsfrågorna 2, 3 och 4 kommer att 
presenteras utifrån de teman som specificerades i analysmodellen och som tagits fram med hjälp av 
den bakgrundsstudie som gjorts och mina forskningsfrågor (se tabell 2). Varje tema är sammanställt 
som en sammanfattning och för varje tema presenteras två citat från de lärare som ingått i studien. 
Resultaten presenteras också i tabellform (se tabell 3). 

4.1 Vad menar lärare med begreppet laboration?  
 

Enligt min litteraturgenomgång så visar tidigare forskning att laborationer kan kategoriseras på fler än 
ett sätt. Jag ville genom att söka svar på den första av mina forskningsfrågor ”vad innebär begreppet 
laboration för gymnasielärare” se om detta även stämde för de lärare som deltog i min undersökning.  

 
Det som framkom av svaren var att det fanns en viss spridning med vad lärarna ansåg att en laboration 
är, men en sak som alla nämde var att det handlade om någon form av undersökning där man ska 
kunna dra någon slutsats. Praktiskt arbete nämdes också av de flesta som en faktor när det kommer till 
laboration, och att det både kan handla om en exkusion eller ett arbete i en laborationssal. Andra 
faktorer som några lärare tog upp och enligt deras mening tillhörde definitionen på en laboration, var 
att man om det var möjligt skulle kunna ställa någon form av hypotes. Några använde begreppet våt-
labbar när de pratade om laboration och i de flesta  fall verkade det syfta på ett mer experimenterande 
arbetssätt där det förekommer kemikalier av något slag, men vissa menade att våt-labb inte behövde 
vara samma sak som ett experiment. Nedan följer några citat:  

 
”En laboration kan vara en undersökning där man ska ta reda på frågor genom att undersöka 
något, våt labb, virtuellt. Helst, en hypotes som man undersöker, men det har jag inte alltid 
med”(L1). 

 
”För mig handlar det om att kunna dra en slutsats, de ska förstå vad det var som hände och kunna 
koppla ihop, sådana labbar gillar jag. Det måste inte innebära våt-labb eller experiment för det finns 
ju många sådana labbar där man bara kollar av, jo, det blev så” (L3). 

  
” Frågeställningar och syften som man arbetar praktiskt med och får ett resultat som ska tolkas. För 
mig är det nog våt- labbar, men för eleverna brukar jag kalla det vi gör, laboration, men det kan 
också vara en undersökning” (L5). 

 
Då det rådde stor spridning om vad en laboration är bland lärarna så förtydligades det inför den 
fortsatta intervjun, enligt beskrivningen i analysmetoden.  
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4.2 Vad är lärarnas mål med laborativt arbete i naturkunskap? 
 
Resultaten från min forskningsfråga om lärarnas mål med att ha laborationer i naturkunskap 
presenteras här i de teman som framkommit genom flertalet genomläsningar av intervjuerna och min 
analysmetod som baserats på tidigare forskning. De teman som framkommit är: Att kunna koppla 
ihop teori och praktik, Att skapa intresse för ämnet, Att få en omväxlande pedagogik i 
undervisningen, Att det har en verklighetsanknytning samt Att uppfylla kunskapskravet om att 
eleverna ska göra en naturvetenskaplig undersökning. 

 
Jag har valt att presentera resultaten som en sammanfattning över vad lärarna har svarat och har valt 
ut två citat för varje kategori för att understryka deras åsikter samt tydliggöra temat. 

 
I temat som handlar om att koppla ihop teori och praktik beskriver samtliga lärare att man tror att 
eleverna kommer att lära sig teorin bättre, om de även får utföra något praktiskt moment som knyter 
an till teorin. Inte bara ha genomgångar. 

 
”Jag vill att det ska höra ihop med det vi har pratat om, att de ska få tillämpa och testa. Då förstår 
de bättre det vi har gått igenom. De kanske inte alltid kommer uttrycka sig helt korrekt, utan det blir 
mer, ah, ja ja ja, du menar den där gången då vi gjorde det där och allting blev blått! Det är nånting 
för dom att minnas” (L2). 

 
” Självklart vill man ju ha någon slags pedagogisk poäng att de ska förstå teorin bättre när de får 
göra något praktiskt” (L4). 

 
När det gäller att skapa ett intresse för ämnet så var fyra av fem lärare övertygade om att man blir mer 
intresserad om man får utföra något praktiskt moment istället för att bara sitta och lyssna. Det är 
också viktigt att det har en anknytning till något verkligt, inte bara labba för labbandets skull. Det som 
också framkom var att lärarna upplevde att eleverna blev mycket mer intresserade och motiverade ju 
mer experimenterande karaktär laborationen hade. Endast en av lärarna nämnde inte i intervjun 
någonting specifikt om att hens mål med laborationer hade någon särskild koppling till att skapa ett 
intresse för ämnet. 

 
”Jag upplever att eleverna tycker att det är roligare när de ska blanda ihop saker, gärna där det blir 
färgomslag och helst när de ska ha labbrockar på sig, då blir de extra motiverade, när de får känna 
sig lite vetenskapliga” (L2). 

 
” Ju mer labbrocksliknande experiment desto mer intresserade blir ju faktiskt eleverna, någonstans 
så märker man ju att de känner sig lite så där, wow! Nu är jag lite vetenskaplig. Klart att det är ett 
sätt att motivera eleverna också” (L3)  
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Pedagogik på olika sätt och med olika inslag skapar oftast en dynamik i undervisningen. Alla 
intervjuade lärare betonade vikten av ett varierande sätt att undervisa och att de utav den anledningen 
också ville ha laborationer på sina lektioner.  

 
”Det ska vara omväxlande, man ska få med olika typer av pedagogik i undervisningen, men det 
måste kunna kopplas till något man känner igen” (L1) 

 
”Variation i undervisningen motiverar ju också eleverna, de tycker att det är kul att göra något 
praktiskt, de blir trött på att lyssna på genomgångar” (L4). 

 
Eftersom naturkunskap är ett ämne som idag innehåller väldigt mycket samhällsvetenskap så är det 
viktigt att eleverna kan göra den där kopplingen mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. Det 
handlar ju om alla moment i naturkunskapen vilket enligt fyra av de intervjuade lärarna även 
innefattar de laborativa delarna. 
 
”Det är viktigt att hitta laborationer med en samhällskoppling, eftersom naturkunskap innehåller så 
mycket samhällsvetenskap” (L1). 

 
”Sen vill jag ju inte ha en labb, bara vad som helst för att det ska vara kul och ett avbrott, utan det 
måste ju ha någon anknytning till samhällsproblem” (L3). 
 
Det som egentligen nämdes minst bland de här kategorierna, om lärarnas syfte och mål med 
laborationer, är kunskapskraven. Endas tre av de intervjuade lärarna tog upp kravet om en 
vetenskaplig undersökning i naturkunskap, som ett mål eller syfte med att ha laborationer.  

 
” Jag hoppas ju verkligen att jag utgår från skolverkets kursplaner och det finns ju ett krav om att 
göra en undersökning som jag tycker är viktig att få med” (L1). 

 
” Men så är det ju ett kunskapskrav, enligt mig. Det går väl alltid att tolka kunskapskraven, men 
man ska ju kunna utföra experiment eller undersökning står det väl. Så det är absolut ett mål för 
mig” (L5). 

 

4.3 Faktorer som påverkar lärarnas val och antal laborationer i naturkunskap. 
 
Sammanställningen av transkriptionen och tidigare forskningsresultat visar att när det kommer till 
faktorer som påverkar lärarna i deras val av laborationer, samt antalet laborationer man har i sin 
undervisning så är det tre teman som framträder: Omgivande faktorer, (elevgrupp, klasstorlek, salar 
och utrustning), tid till förfogande och svårighet med att hitta lämpliga laborationer.  
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När det gäller det första temat som handlar om de omgivande faktorerna så är det klasstorleken som 
är den allra största faktorn när det kommer till dels val av laboration men också möjlighet att ha 
laboration. Alla lärare har haft mer eller mindre problem när det kommer till att de har för stora 
klasser, vilket gör att det blir problem med hur man praktiskt ska utföra laborationer. Det är inte 
självklart för naturkunskapen att ha labbdelning så som det är när det kommer till de andra 
naturvetenskapliga ämnen.  
 
”Om det är stora grupper, då kan det vara klurigt. Det optimala är ju att de labbar två, max tre 
personer. Fyra blir för mycket, då är det alltid nån som sitter bredvid och inte gör så mycket, så 
klasstorleken kan vara bekymmersamt” (L2). 

 
” Har man stora klasser så är det inte säkert att man kan dela upp dem, då väljer jag en lite enklare 
labb bara för att det inte går annars” (L4). 

 
Andra omgivande faktorer som nämns, men är mer individuella mellan olika lärare är vilken typ av 
klass man har, tillgång till laborationssalar samt om det finns utrustning för den labb man har tänkt 
utföra. 

 
” Det kan ibland vara att det är schematekniska problem, då det inte räcker labbrockar, eftersom 
biologi, kemi och fysik har labb samtidigt och ingen räknar med att naturkunskap ska ha labb” (L3). 

 
” Det beror mycket på vilken typ av klass jag har, är det en lugn klass, är det en stökig klass, klarar 
de att följa instruktioner, ja det påverkar såklart mycket” (L5). 

 
Tid på olika sätt är den allra vanligaste bristfaktorn i många moment när det kommer till de flesta 
yrken. Som lärare och elev är man ju dels styrd av ett schema, där både lärare och elever har andra 
lektioner i nära anslutning på varandra. Detta gör ju att om man inte har nog med lektionstid så blir 
tiden en ganska avgörande faktor i hur mycket laborativa moment man kan ha i sitt ämne. Det kan 
också vara så att tiden inte räcker till för att förbereda laborationen. Samtliga lärare som deltog i 
undersökningen anser att de är starkt styrda av tiden. 

 
” Det hänger ihop med hur stora grupper man har, behöver man ha klassdelning så finns det kanske 
inte tid så att det räcker” (L2). 

 
” Jag har bara den här tiden och det är så mycket ”stoff” som man ska gå igenom och ska man labba 
så tar det en vecka, så det gäller att man väljer vilka labbar man ska göra eftersom tiden är så 
knapp” (L3). 

 
När det kommer till den tredje kategorin för det här temat som handlar om att hitta bra 
naturvetenskapliga laborationer för naturkunskapskursen så är det två av lärarna som nämner det som 
en faktor som påverkar vilka laborationer man väljer att ha. 
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”Det är ju svårt att hitta bra labbar i naturkunskap. Det är ju så mycket samhällsvetenskap i 
naturkunskapen, det är ett av problemen, tycker jag generellt, när man ska hitta bra laborationer. 
Ofta blir det att man tar nån labb som man vet funkar och som av tradition har funnits på skolan 
länge” (L1). 

 
”Jag önskar att naturkunskapskursen var annorlunda uppbyggd. Det skulle vara lättare att välja 
laborativa delar om det är mer naturvetenskapligt innehåll. Nu är man mest på 
samhällsvetenskaplig nivå och då blir det svårt att hitta bra naturvetenskapliga labbar” (L4). 

 

4.4 Är det motiverat med fler laborationer i naturkunskap? 

 
Under transkriptionen av intervjuerna framträder tre teman som motiverar lärare till fler laborationer 
i naturkunskap:  Lärarna tycker det är kul, eleverna tycker att det är kul samt att det tillför mycket 
för inlärningen av ämnet. Samtliga lärare i undersökningen har en positiv inställning till att få in fler 
laborationer i naturkunskap. 

 
”Jag tror att eleverna skulle föredra det, men å andra sidan så utgår ju jag ifrån mig själv. Å då 
tänker jag att man kan ju inte, inte tycka det är kul att laborera. Nä, men de flesta elever tycker ju 
ändå att det är kul” (L2)  

 
”Helst skulle man ju vilja ha ännu mer, men det gäller att vara påhittig. Jag skulle jättegärna vilja 
ha mer laborationer, absolut. Jag tycker man skulle stoppa in så mycket som möjligt. Det ger så 
mycket mer för eleverna att kunna landa slutsatserna själv” (L4). 

 
Tabell 3: Sammanställning av teman utifrån svaren från de intervjuade lärarna.  

 
 Forskningsfråga Tema Lärare 

Lärares mål med 
laborationer i 
naturkunskap? 

koppla ihop teori och praktik  
Omväxlande pedagogik i undervisningen 
Skapa intresse för ämnet 
Verklighetsanknytning 
Uppfylla kunskapskraven 

L1, L2, L3, L4, L5 
L1, L2, L3, L4, L5 
L2, L3, L4, L5 
L2, L3, L4 
L1, L2, L5 

Faktorer som 
påverkar val av / 
antal laborationer 

Omgivande faktorer:              Klasstorlek 
                                                      Salar 
                                                      Elevgrupp 
                                                      Utrustning 
Tid 
Lämpliga laborationer 

L1, L2, L3, L4, L5 
L1, L4 
L3,L5 
L3, L4,L5 
L1, L2,L3,L4,L5 
L1, L4 

Motiv till fler 
laborationer i 
naturkunskap 

Lärana tycker det är kul 
Eleverna tycker det är kul 
Bättre inlärning 

L1, L2, L4 
L1, L2, L3, L4, L5 
L2, L4 
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5. Diskussion 

Nedan följer en kortare sammanfattning av arbetet och därefter diskuteras mina resultat i jämförelse 
med tidigare forskning, som jag beskrivit i litteraturdelen för att besvara undersökningens syfte och 
frågeställningar. Sedan kommer en kort summering av slutsatserna och en reflektion över praktiska 
tillämpningar och framtida undersökningar samt en diskussion om den metod som använts i studien 
för att få fram mina resultat.  

 

5.1 Sammanfattning av min undersökning 

Syftet med min studie var att få kunskap om hur några gymnasielärare resonerar kring att använda 
laborationer i naturkunskap. För att uppnå syftet undersöktes vilka faktorer som påverkade lärarna 
när det kommer till att genomföra laborationer i naturkunskap. I resultaten framgår det att samtliga 
lärare som deltagit i undersökningen använder någon form av laborationer i sin 
naturkunskapsundervisning. De finns också en del skillnader på hur de definierar vad en laboration 
är. För att förenkla tolkningen av resultaten beslutades det att: praktiska moment, som kräver en 
specifik utrustning, kemikalier, labbrockar, mikroskop eller dylikt skulle benämnas som laboration. 

Resultaten visar också att samtliga respondenter i den här undersökningen har haft liknande 
upplevelser både när det kommer till faktorer som påverkar deras val av laborationer men också 
vilka mål man har med laborationer i naturkunskap.  

 
De tydligaste målen som samtliga lärare nämde var att man vill kunna koppla teorin med något 
praktiskt och att få in en omväxlande pedagogik i sin undervisning. Ett annat mål som också var 
viktigt som alla utom en lärare nämde var att skapa ett intresse för ämnet. De två mål som hade 
minst betydelse i den här undersökningen var att få med en verklighetsanknytning och att uppfylla 
kunskapskraven. 

 
Av de faktorer som påverkade val av laborationer så var det tiden och storleken på klassen som 
nämndes av samtliga lärare. Annat som faller under det som benämns för omgivande faktorer var, 
tillgång på utrustning som tre lärare upplevde som en hindrande faktor för vissa laborationer, två 
lärare tyckte att elevgruppen hade betydelse och ytterligare två nämnde att tillgången på 
laborationssalar ibland var en faktor som avgjorde hur ofta man kan ha labb. Det som också 
nämndes som en faktor när det kommer till hur mycket laborerande man kan ha i naturkunskap var 
möjligheten att hitta lämpliga laborationer med samhällsanknytning som passar kunskapskraven för 
naturkunskap.  
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5.2 Hur definerar lärarna en laboration? 
  

Den här undersökningen gick ut på att ta reda på vilka mål gymnasielärare har med laborationer i 
naturkunskap samt vilka faktorer som påverkade lärarna när det kommer till att genomföra 
laborationer i naturkunskap.  

 
I resultaten framgår det att samtliga lärare som deltagit i undersökningen använder någon form av 
laborationer i sin naturkunskapsundervisning, men att de precis som tidigare forskning visat, har 
olika definitioner på vad en laboration är (Hult, 2000, Sjöberg, 2010).  
Det tongivande för i stort sett samtliga respondenter var att det rörde sig om någon form av praktiskt 
arbete som kunde uttryckas i en laboration eller ett experiment eller en övning av något slag. Någon 
lärare använde samma begrepp för samtliga delar, för att som hen förklarade, förenkla för klassen. 
Gemensamt för samtliga begrepp är dock att de innefattar någon form av praktiskt arbete (Hult, 
2000). När man som lärare använder dessa begrepp synonymt beror det på att man inte ser nån 
poäng med att särskilja begreppen (Hult, 2000, Högström, 2009). Jag tror dock att det finns en 
poäng att lärarna har ett gemensamt uttryck när de pratar om laborationer. Särskilt om man vill ta 
del av varandras material. Ifall man tror att man får ta del av en laboration och det visar sig istället 
vara en övning, kan det ju göra att man måste planera om hela lektionen, eller kanske ännu värre 
hela momentet.   

5.3 Målen med laborationer i naturkunskap? 
 

Resultaten visar att samtliga lärare i den här undersökningen både har haft liknande och en del 
skilda mål med laborationer i naturkunskap. För att förtydliga läranas mål med laborationerna så 
fick de dels svara på en direkt fråga, men även lite mer allmänna frågor kring laborationer. De mål 
som framkommit i min undersökning har också många likheter med de mål som framkommit från 
tidigare forskning. Dock finns det även vissa skillnader. 

 
De  tydligaste målen som samtliga lärare nämde var att man vill kunna koppla teorin med något 
praktiskt och att få in en omväxlande pedagogik i sin undervisning. Här blir det tydligt att alla lärare 
tycker att en laboration kan vara en bra metod till att komplettera teorin. Samtliga lärare anser att 
det ger en ökad förståelse för det stoff som man har bearbetat i teoravsnittet. Högström, (2009) har 
också visat att det här målet är framträdande även i hans undersökningar av lärare på grundksolan 
och menar att naturvetenskapliga undersökningar är ett sätt att koppla ihop teori med praktik. Det är 
även angivet som ett syfte i kursplanen att eleverna ska få möjlighet att använda naturvetenskapliga 
arbetsmetoder och förvärva kunskaper för att kunna se en helhet och därmed kunna ta ställning i 
olika samhällsfrågor (Skolverket, 2011a). 

 
Det andra målet, att få omväxlande pedagogik i sin undervisning. Detta var också ett gemensamt 
mål för samtliga lärare som deltog i undersökning. Det tongivande är att man vill att eleverna ska få 
använda fler än ett sinne för att på det sättet lära sig bättre. Detta är överensstämmande med 
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Högström et al. (2006). Även Hult, (2000) säger att en anledning till att göra en vetenskaplig 
undersökning är att man ska kunna använda alla sinnen i sitt lärande. Det finns även med i 
kursplanen att eleverna ska få möjlighet att använda olika verktyg för att uppnå naturvetenskapliga 
kunskaper (Skolverket, 2011a). 

 
Tredje målet, att skapa intresse för ämnet. Alla utom en av lärarna nämde att med hjälp av 
laborationer försöka skapa och även bibehålla ett intresse för ämnet. Många lärare menade att 
eleverna tycker det är kul med laboration och några sa även att ju mer experimenterande karaktär 
det innehöll dessto mer intresserade blev eleverna och allra mest intresserade var de om de fick ha 
labbrockar på sig. Att elever blir mer intresserade av ämnet genom laboration har även framkommit i 
andra studier (Högström, 2009, Hofstein et al. 2003). 

 
Fjärde målet, verklighetsanknytning. Naturkunskapen är ett tvärvetenskapligt ämne och är starkt 
knutet både till de naturvetenskapliga ämnena, men även samhällsvetenskapen. I kursplanen finns 
det specificerat vikten att kunna diskutera och ta ställning i samhällsvetenskapliga frågor genom att 
man förvärvat sig kunskap om naturvetenskap (Skolverket, 2011a). Fyra av de intervjuade lärarna 
framhöll detta som ett av deras mål med laborationer, att det skulle finnas en samhällskoppling. De 
lärare som hade det här målet hade även för avsikt att skapa intresse för ämnet och några hävdade 
att dessa två mål går lite hand i hand. Det är lättare att bli intresserad av något som man kan koppla 
till verkligheten. 

 
Femte målet, uppfylla kunskapskraven. Endast två av de intervjuade lärarna tar upp 
kunskapskraven som ett specifikt mål för att använda laborationer i undervisningen. Detta trots att 
man kan utläsa i skolverket, (2011a) att eleverna ska föreslå och genomföra en enkel 
naturvetenskaplig undersökning. Det här målet skiljer sig från vad jag funnit ur tidigare forskning 
(Hult, 2000; Högström, 2006; Sjöberg, 2010, Welzel, 1998). Varför detta inte kommit upp som 
specifikt från tidigare forskning är svårt att svara på. Det kan vara så att eftersom den forskningen 
gäller naturvetenskapliga ämnen så kanske målet att uppfylla kunskapskraven ligger dolt inom 
andra mål och inte blivit lika specifikt uttalat som i den här studien. Det är t.ex. mycket tydligare 
specificerat i kunskapskraven för ämnet biologi, att eleverna ska genomföra praktiskt arbete, kunna 
formulera hypoteser och genomföra experiment än i naturkunskapen (Skolverket, 2011c) vilket 
skulle kunna tolkas som att man uppfyller kunskapskraven redan i målet med att koppla teori och 
praktik.  

 
Några mål som framkommit från tidigare forskning men som ingen av lärarna talade om i den här 
undersökningen var att eleverna ska lära sig att parktiskt hantera utrustning, alltså att få en 
labbvana. Detta hänger nog också ihop med vad som antas i det föregående fallet, att det inte finns 
något specifikt kunskapskrav för det i naturkunskap. Kraven på att kunna laborera finns inte lika 
tydligt utskrivna i kursplanen för naturkunskap och kanske därför är sekundärt i det här ämnet 
(Skolverket, 2011a). Inte heller var det någon av lärarna som ansåg att målet med laborationer skulle 
vara att utveckla social kompetens, analytisk förmåga och ett naturvetenskapligt tänkande. 
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Lärarna berörde inte heller möjligheten att få information om elevernas kunskaper som ett mål för 
laboration i naturkunskap. Varför ingen av dessa mål var uttalade går endast att spekulera kring. 
Kanske hänger det också ihop med vilka kunskapskrav som är specificerade för ämnet i fråga, men 
det är endast spekulationer från min sida. Det som talar för att kunskapskraven är rätt styrande i det 
här fallet är att tre av lärarna i intervjuerna hade det som en specifik målsättnig, att man skulle lära 
sig göra en vetenskaplig undersökning (skolverket, 2011a). I det fallet skulle man enligt mig kanske 
kunna likställa detta mål med att skapa ett naturvetenskapligt tänkande, som var ett av de sju mål 
som Welzel, refererad i Högström, (2009) tog upp i sin studie om gymnasielärares mål. 

 

5.4 Faktorer som påverkar möjlighet till laborationer i naturkunskap 
 

Syftet med den här frågeställningen var att utröna vilka olika faktorer som kan påverka 
möjligheterna till att ha laborationsmoment i naturkunskap. Samtliga lärare i den här 
undersökningen nämner flera gemensamma faktorer som påverkar möjligheter till laborationer i 
naturkunskap, men det finns också vissa upplevda skillnader bland respondenternas svar. De teman 
som framkom under intervjuen var omgivande faktorer, mer specifikt handlar det om klassernas 
storlek, vilken elevgrupp, tillgång på specifika laborationssalar och utrustning. Andra faktorer som 
kom fram var tid och möjlighet att hitta bra laborationer. 
 
Fem av fem lärare uppger att klasstorleken är en ganska avgörande faktor på hur man lägger upp 
arbetet med laborationer, vilka typer av laborationer man har och hur ofta man har det.  Problemet 
som man såg det var att det i naturkunskap ofta inte var möjligt att dela klassen i två halvor, så som 
är vanligt när man har biologi, kemi och fysik med stora klasser. Här blir man då beroende av att 
avsätta två lektionstimmar för att kunna ha mer avancerande laborationer. Detta har också tagits 
upp som problem i tidigare forskning (Högström, 2009). 

 
Endast två av fem respondenter  ansåg att lektionssalar var ett problem. De upplevde att de ibland 
bara var tilldelade vanliga klassrum, vilket begränsar möjligheten till laborationer. Inte så att de 
alltid tyckte det var nödvändigt med labbsalar, men att man åtminstone behöver ha tillgång till 
vatten. 

 
Elevgrupp var den tredje omgivande faktor som påvekar laborationsmöjligheterna. Naturkunskap är 
uppdelat på flera olika kurser och det läses som ett gymnasiegemensamt ämne för flera olika 
program. Trots detta så är det samma kunskapskrav för de olika kurserna men det skiljer lite i det 
centrala innehållet  (skolverket, 2011a). Två av de lärare som jag intervjuat uttryckte just 
elevgrupperna som en faktor som påverkade, dels vilka laborationer man har, men även hur ofta 
man lägger in det momentet i sin planering. Dessa två lärare undervisar också olika kurser i 
naturkunskap för olika elevgrupper vilket kanske då blir extra tydligt för dem att upplägget fungerar 
olika bra för olika grupper. Detta skulle kunna påverkar likvärdigheten i utbildningen till viss del 
vilket strider mot skolverkets direktiv. Å andra sidan vill man ju från skolverket att man ska ha ett 
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upplägg för att främja lärandet och anpassa sin undervisning efter elevgrupp (skolverket, 2011b). 
Lärarna förtydligade på den här frågan att de fortfarande hade samma mål med labortioner, men att 
de inte nödvändigtvis valde samma laboration för samtliga klasser. 

 
Fjärde och sista faktorn som kom fram under temat omgivande faktorer var, utrustning. Tre av 
lärarna påpekade att det ibland inte fanns tillräckligt med material, eller inte rätt material till den 
labb man hade velat göra. Detta verkar vara ett ganska allmänt problem och förekommer både inom 
grundskolans tidiga och senare år (Högström, 2009, Jonsson, 2016). 

 
Tiden är det femte temat som alla lärare nämde som en påverkande faktor. Några lärare belyste 
problemet genom att påpeka att det inte alltid var tillräckligt långa lektioner, vilket gör att man 
begränsas i sin planering av laborationer. Annat som berör tiden är att naturkunskap innehåller 
väldigt mycket ”stoff” som ska gås igenom, ofta blir det då teorin som går före labortionen enligt 
lärarna när man känner att tiden är knapp.   

 
Den slutliga faktorn som togs upp som ett tema var problematiken med att hitta lämpliga 
laborationer. Som tidigare nämnts så innehåller naturkunskap väldigt mycket samhällsvetenskap 
och det menade några av lärarna gör att det inte alltid är lätt att hitta bra naturvetenskapliga 
laborationer.  
 
Det finns mycket som tyder på att alla dessa faktorer hänger samman eftersom de på olika sätt och i 
olika sammanhang påverkar förutsättningarna för laborativt arbete och möjligheten att genomföra 
det. Något som påpekas av Högstöm, (2009) och som är en utmaning i läraryrket är att man både ska 
formulera mål som man vill att eleverna ska uppnå, men man måste också ta i beaktande om det 
finns möjlighet att genomföra laborationen så att man kan nå målen med tanke på de omgivande 
faktorerna. I stort sett har samtliga av dessa faktorer också påpekats i tidigare forskning när det 
kommer till vad som påverkar laborativa moment (Högström, 2009; Jonsson, 2016). 

 

5.5 Är motiverat med fler laborationer i naturkunskap 
 

Svaren på den här frågeställningen hänger delvis ihop med vilka mål lärarna har med laborationer 
men också vilka faktorer som styr hur mycket laborationer eller vilka typer av laborationer man gör. 
På grund av det så beslöt jag mig för att beskriva resultaten på den här frågan under ett eget tema. 
Svaren som man får av lärarna speglar mycket vad lärarna själva tycker är kul, men också att de 
gärna skulle ha fler laborationer för att det är roligare för eleverna. Några berör också att det har en 
positiv effekt på inlärningen så som flera studier har visat (Högström, 2009; Gunnarsson, 2008; 
Helldén et al. 2005, Hofstein et al. 1982). Det som också framkommer här är att det är problem att 
”hitta på nya” laborationer som ska passa för naturkunskapen. En egen tanke kring  varför dessa 
lärare tycker att man ska ha mer laborationer i ämnet kan kanske hänga samman med att de alla 
undervisar i ett naturvetenskapligt ämne också. Detta gör att de är mera vana vid laborativa moment 
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i sitt undervisningsupplägg, än om de istället hade undervisat i ett mer teoretiskt ämne, som t.ex. 
svenska.  

  5.6 Slutsatser 
 

Undersökningen har visat att målen med laborationer i naturkunskap är relativt överenstämmande 
om man jämför med vad som tagits upp i min litterturgenomgång. Detta tyder på att trots olikheter 
mellan de naturvetenskapliga ämnena och naturkunskap, så har lärarna överlag samma mål med 
laborationer, som lärare som undervisar i biologi, kemi och fysik. Det har också framkommit att 
lärarna tycker att det är positivt att arbeta med laborationer i naturkunskap och att de gärna skulle 
vilja ha möjlighet att ha flera. Detta grundar sig både utifrån deras eget intresse men också utifrån 
vad de har för uppfattning om vad eleverna tycker. De faktorer som påverkar 
laborationsmöjligheterna är också överlag väldigt lika med vad lärare tidigare har påpekat i andra 
studier (Högstöm et al. 2010). Det  min undersökning har kommit fram till som skiljer sig från 
tidigare forskning är att vilken elevgrupp man undervisar  och att hitta lämpliga laborationer för 
naturkunskap och är ytterligare faktorer som påverkar möjligheten till laborationer i ämnet. Ett mål 
som också kom fram var att uppfylla kunskapskraven, vilket inte har lyfts fram i tidigare forskning 
för de naturvetenskapliga ämnen.   

5.7 Tillämpning av studien 
 

Den ämnesdidaktiska forskningen ska ju ge både lärare och myndighetspersoner någon form av 
underlag för att kunna fatta välgrundade beslut om undervisning och skolverksamhet, men även de 
som studerar till lärare kan dra nytta av forskningsresultat. Genom den här mindre undersökningen 
kan inga generella slutsatser dras då underlaget för studien har varit litet. Trots att det inte var så 
många svaranden så kan man ändå se att svaren om mål och påverkande faktorer följer 
gemensamma drag från tidigare forskning om detsamma i naturvetenskapliga ämnen. Vilket i viss 
mån gör den här undersökningen mera reliabel.  

Det jag kommer att ta med mig som framtida lärare i naturkunskap är att målen och syftena med 
laborationer inte skiljer i så stor utsträckning jämfört med mål och syften som framkommit för 
naturvetenskapliga ämnen, men att jag ska tänka lite mer på att få in verklighetsanknytningen när 
man laborerar, det handlar inte lika mycket om att man ska lära sig använda olika 
naturvetenskapliga arbetsmetoder som det kanske gör i t.ex. biologi. Annat som kan vara bra att ha 
förståelse för är vilken elevgrupp man undervisar. Enligt mina resultat så är det viktigt för ämnet 
naturkunskap att man anpassar laborationer till den målgrupp av elever man har samt att finna 
lämpliga laborationer för att kunna visa samhällskopplingen i ämnet. 

5.8 Fortsatta studier 
 

I den här begränsande undersökningen har endast ett fåtal lärare fått ge sin syn på vilka mål de har 
med det laborativa i naturkunskap. Jag har även fått en liten inblick i vilka faktorer som de anser 
vara mest avgörande när det kommer till att välja en laboration samt om lärarna anser att det skulle 
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vara motiverat med fler laborationer i ämnet.  Som en vidare studie hade det varit intressant att 
kunna koppla lärarnas mål med laborationer, till vad eleverna faktiskt anser att de lär sig genom 
laborativa moment. Det finns mycket forskning som tar upp olika faktorer kring lärandet utav 
laborationer. Högström, Ottander & Benckert, (2010) nämner bland annat laborationsinstruktioner, 
lärarens interaktion med eleverna när det kommer till att ställa frågor och diskutera. Det kan helt 
enkelt vara så att det under laborationens gång kommer fram andra mål för eleven än de som läraren 
specifikt har angett.  

 
Andra intressanta aspekter för mig som blivande lärare är ju naturligtvis att se hur stor roll mitt eget 
agerande har för elevernas inlärning. En klassrumsstudie skulle kunna vara intressant där man 
observerar lärarens ageranden under dels en naturkunskapslektion, kontra när hen har laboration i 
ett annat naturvetenskapligt ämne.  

 

5.9 Diskussion om metod, urval, datainsamling och analys 
 

Den metod som valdes för den här undersökningen var en kvalitativ intervju. Genom den metoden 
har samtliga respondenter kunna uttrycka sig fritt och det fanns inte heller någon begränsning av 
taltid. Mejl skickades till flertalet lärare inom Umeå kommun som undervisar i naturkunskap, men 
svarsfrekvensen var tyvärr ganska låg. Eftersom tiden var knapp kunde jag inte invänta fler svar så 
urvalet fick begränsas till fem respondenter. De respondenter som valdes var inte utvalda 
slumpmässigt, utan de valdes eftersom de var tillgängliga något som benämns som convinience 
sampling av Cohen et al.(1995). De respondenter som intervjuades undervisar alla i naturkunskap på 
gymnasiet i olika klasser, en lärare undervisar även på vuxenutbildningen.  
Eftersom urvalet inte är slumpmässigt i en statistisk bemärkelse så kan det hända att man inte får en 
så bra svarsbredd. Att sen alla lärare som deltagit i studien arbetar på samma skola och är kollegor 
gör att de kan ha ett likartat undervisningsupplägg. Skillnaden mellan svaren kan också bli mindre 
då antalet respondenter inte var så högt. För att försöka minska den skillnaden så använde jag 
följdfrågor där syftet var att få fram mer utförliga svar. De har alla arbetat inom läraryrket under 
olika lång tid vilket gör att det är en stor spridning på deras yrkeserfarenhet och på så sätt kan man 
få en bredd på intervjusvaren trots att man inte har så många respondenter. Resultaten blir dock inte 
generaliserande för en större population eftersom den bygger på så få svaranden. En intressant 
faktor med att utföra intervjuer på samma skola är ju att man kan upptäcka vilka personliga 
skillnader och likheter som finns inom en lärargrupp. 

 
Intervjuer bygger på respondenternas tankar och erfarenheter och är väldigt styrda utifrån det 
tillfälle som de genomförs. Jag har genomgående haft öppna frågor för att få mer utförliga svar. För 
att få en högre reliabilitet i studien så har jag undvikigt ledande frågor och följt intervjuschemat så 
att alla intervjuer genomfördes på ett så likartat sätt som möjligt. Frågorna var utformade för att 
minska möjligheten att missförstånd skulle uppstå. Utifrån den centrala del av intervjun så framkom 
lärarnas synpunkter på ett tydligt sätt, vilket tyder på att intervjun var av tillräckligt god kvalitet. 
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Enligt Kvale et al. (2009) så kan ibland respondenten svara på olika sätt på samma fråga eller ändra 
sin åsikt under intervjuens gång. Vid ett par tillfällen återanvände respondenterna sina svar för att 
förtydliga vad som menades. Detta bidrog också till en högre reliabilitet.  

 
En annan faktor som har betydelse är intervjuarens kvalitéer. Det är bra om man har goda kunskaper 
om det man ska ställa frågor om samt att man måste vara fokuserad på vad respondenten säger så att 
man kan ställa lämpliga följdfrågor (Kvale et al. 2009). Det finns alltid en risk att man som 
intervjuare påverkar sin respondent, därför är det särskilt viktigt att man föröker skapa ett 
förtroende och vara så neutral som möjligt. Då jag aldrig tidigare har genomfört intervjuer så 
beslutade jag att göra en pilotintervju för att upptäcka eventuella brister i mina frågor vilket i det här 
fallet ökade validiteten då jag efter pilotintervjun förändrade några frågor så att de skulle stämma 
bättre överens med de frågeställningar jag ville ha svar på. En styrka som jag ser det är mina egna 
laborativa kunskaper vilket gjorde det möjligt att diskutera på en jämlik nivå samt att när jag senare 
skulle sammanställa vad lärarna definerat som en laboration blev det inga missuppfattningar (David 
et al. 2016). 

 
I data analysen valde jag att efter transkriberingarna av intervjuerna dela in frågorna i olika teman  
som i stora drag inspirerats från Stensmo, (2002) men som också använts i en studie av Högström et 
al. (2006). Varje tema representerar de svar som lärarna angav under intervjuerna. Det tema som 
omfattar omgivande faktorer, delades ytterligare upp i fyra specifika svar; elevgrupp, klassrum, 
klasstorlek och utrustning, övriga teman som framkom var tid och lämpliga laborationer för ämnet 
naturkunskap. I resultatdelen har jag använt mig av ett liknande sätt som Högström et al. (2006) 
genom att varje tema illustrerats med med två citat för att visar hur lärarna uttrycker sig för det 
specifika temat.  

 
Det som skapade en svårighet med analysen och som kanske kan orsaka en osäkerhet hos några 
läsare, var att samtliga lärare hade fler än ett mål eller syfte med laborationer samt fler än en faktor 
som avgjorde vilken typ eller hur ofta man hade laboration i undervisningen. Detta försvårade 
tolkningen av resultaten något då det var svårt att göra skillnad på om det var något mål eller faktor 
var mer avgörande än nåt annat. Jag försökte komma till rätta med det genom att ställa vissa 
följdfrågor, men i sammanställningen har jag ändå valt att använda samtliga svar som 
respondenterna gav när det gäller mål och faktorer som påverkar.  

 
Resultatet ger en viss bild i hur lärare resonerar kring mål och utmaningar med laborationer i 
naturkunskap. Dock bygger den här undersökningen på ett ganska litet antal respondenter samt 
kvalitativa intervjuer, vilket gör att om man upprepar studien, vilket är fullt möjligt, så skulle man 
förmodligen få viss del annorlunda svar.  
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor: 

Demografiska frågor. 

1. Hur länge har du undervisat i naturkunskap? 
2. Vilka kurser i naturkunskap undervisar du i? 
3. Vilka klasser undervisar du i naturkunskap? 

Frågor om laborationer i undervisningen. 

4. Kan du definiera vad laborativt arbete innebär för dig? 
5. Vilka typer av laborationer föredrar du i din undervisning? 
6. Vad är det som styr ditt val av laborationer? Vad tänker du när du väljer?  
7. Finns det som du ser det några problem med att ha laborationer i naturkunskap?  
8. Vad tror du eleverna tycker om laborationer i naturkunskap? 
9. Kan du beskriva vilka generella mål du vill uppnå med laborationer i naturkunskap? 
10. Har du olika mål med laborationer beroende på elevgrupp? 
11. Är det möjligt att uppnå de generella målen utan att ha laborationer i naturkunskap?  
12. Vad skulle motivera dig till att ha fler laborationer i naturkunskap? 
13. Tror du att eleverna skulle vilja ha fler laborationer i naturkunskap? 

 

 


